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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
WELCOME DRINK
Cocktail Σαμπάνιας για να υποδεχτούμε το νέο έτος
Καναπεδάκια με καπνιστή γαλοπούλα και πέρλες ροδιού
Ταρταλέτες με προσούτο Πάρμας
ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΑΡΗ
Μίνι ψωμάκια σε ποικιλία γεύσεων

ΣΑΛΑΤΕΣ (2 είδη)
«Πρωτοχρονιάτικη» με φύλλα ρόκας, διάφορα πράσινα δροσερά λαχανικά, προσούτο,
τυρί γκοργκοντζόλα, αποξηραμένα βερίκοκα και sauce μαγιονέζας μουστάρδας
«New York» με λάχανο, μήλο, μαγιονέζα, καρύδι, καραμελωμένο μπέικον και κανέλα

ΠΛΑΤΟ ΜΕ ΤΥΡΙA
Ποικιλία από ελληνικά και εισαγόμενα τυριά
Συνοδεύονται με κριτσίνια και αποξηραμένα φρούτα

ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ (5 είδη)
Σπιτική πρασόπιτα με χειροποίητο φύλλο
Αρωματικό ρύζι με κουκουνάρι
Χειροποίητοι Λαχανοντολμάδες με αυγολέμονο
Μοσχαρίσια Φιλετίνια με μανιτάρια και sauce μαδέρα
Γουρουνόπουλο γάλακτος σιγοψήνεται στο φούρνο με τους ζωμούς του αρωματίζεται
με ξυνόμηλα και πετιμέζι, δημιουργείται υπέροχη τραγανή πέτσα και συνοδεύεται με
sauce apple και honey mustard

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ
Πανακότα με φρούτα του δάσους
Προφιτερόλ με σοκολάτα γάλακτος

 Τιμή New Year’s Μενού για 8-15 άτομα: € 40 ανά άτομο
 Τιμή New Year’s Μενού για 16-20 άτομα και πάνω: € 36 ανά άτομο
 Τιμή New Year’s Μενού για 21 άτομα και πάνω : € 32 ανά άτομο
Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α
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Σε περίπτωση που επιθυμείτε έμπειρο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των
καλεσμένων σας, υπάρχει έξτρα χρέωση € 140 ανά σερβιτόρο και € 120 ανά βοηθό
σερβιτόρου, για τις παρακάτω ημερομηνίες: το βράδυ της Παραμονής Χριστουγέννων
24/12/17 & Ανήμερα των Χριστουγέννων 25/12/17 & την 2η Ημέρα των Χριστουγέννων
26/12/17 & για το βράδυ της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς 31/12/17 & Ανήμερα του
Νέου ΄Ετους 01/01/18.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι για οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία εκτός από τις
παραπάνω η χρέωση είναι € 80 ανά σερβιτόρο, € 60 ανά βοηθό σερβιτόρου και
συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση τους.
Τα εδέσματα παραδίδονται σε σκεύη πολυτελείας μιας χρήσης.
Πλήρες σετ πολυτελούς εξοπλισμού για το στήσιμο του buffet: τραπέζι, λινά,
ρεσσό, καύσιμη ύλη, σαλτσιέρες, πιατέλες, σαλατιέρες, λαβίδες, χαρτοπετσέτες, και ότι
άλλο είναι απαραίτητο για την άριστη διεξαγωγή του event – με επιπλέον χρέωση € 70.
Πολυτελής εξοπλισμός: Πλιάν καρέκλες με λευκό κάλυμμα, Ροτόντες για 8-10-12
άτομα, λεύκα λίνα τραπεζομάντιλα, λευκές πετσέτες, μαχαιροπίρουνα INOX, Πιάτα
Πορσελάνης, Γυάλινα Ποτήρια επιπλέον επιβάρυνση € 4 ανά άτομο.
Σε περίπτωση που η παραγγελία σας είναι λιγότερη από € 250 τότε υπάρχει
επιβάρυνση Μεταφορικών € 40 εντός Αττικής για τις επίσημες αργίες 25/12/17 &
26/12/17 & 01/01/18.
Για οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία εκτός από των παραπάνω η χρέωση των
μεταφορικών είναι € 30 εντός Αττικής.
Τρόπος Πληρωμής- Προκαταβολή 50% με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας
και εξόφληση του υπολοίπου ποσού με την παραλαβή των εδεσμάτων.
Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

Tel: +30 210 3247719-20, +30 210 3245557
Web: www.delichef.gr, E-Mail: info@delichef.gr

